
STYCZEŃ 2020 

 

Czas podsumować rywalizację w Szkolnej Lidze Zadaniowej z Fizyki w roku 2019. 

Liga w liczbach: 

· W okresie od września do grudnia na stronie www.fizmath.tk odbyło się 7 rund ligi zadaniowej; 

· Czynny udział w lidze wzięło 24 uczniów klas siódmych i ósmych; 

· Uczniowie mierzyli się z 70 zadaniami za „mały kluczyk” oraz 14 trudniejszymi zagadkami fizycznymi; 

· Łącznie uczniowie zdobyli 332 małe klucze oraz 61 dużych klucz wiedzy; 

· „Klucze wiedzy” to wymierny efekt dla uczniów : 59 piątek i 16 szóstek z fizyki; 

Na półmetku zawodów na prowadzeniu : 

- Jakub Dzierżanowski (8a) w kategorii klas ósmych;  

- Hubert Grzymkowski (7b) w kategorii klas siódmych; 

Gratulujemy i już zapraszamy do następnej rundy ligi w najbliższy poniedziałek. 

 

 

ŚPIEWAMY DLA WOŚP. 11.01.2020 w Bramie Mazur dwa chóry z naszej szkoły "Nolinki" i "Fantazja" 

wzięły udział w ogólnopolskiej akcji w ramach WOŚP. Orkiestra działa już od 28 lat, w tym roku 

zbierane są pieniądze na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Uczniowie naszej 

szkoły już po raz kolejny zaśpiewali najpiekniejsze polskie kolędy m. in. „Wśród nocnej ciszy”, „”Hej, 

w dzień narodzenia”, „Lulajże Jezuniu” oraz dwie pastorałki „Gore gwiazda” i „Pastorałka ode serca 

do ucha”. Na koniec zaprezentowały się Weronika Borowik i Julia Sanczenko z kl. VI a i zaśpiewały 

piosenkę „Cicho” z rep. Ewy Farnej. Cieszymy się, że my jako społeczność szkolna możemy pomóc 

najmniejszym dzieciom w tej akcji, dzięki temu kształtujemy w sobie wrażliwość na potrzeby drugiego 

człowieka. 

Dyrygowała p. Anna Borkowska-Miszkiel, akompaniował p. Tomasz Sulima. Anna Borkowska-Miszkiel 

 

V EŁCKA LIGA PŁYWACKA. 12.01.2020 r na basenie w Ełku rozegrana została runda Ii – V Ełckiej Ligi 

Pływackiej. Zawodnicy rywalizowali na dystansie 50m w stylach: dowolnym, klasycznym, 

motylkowym i 100 m stylu grzbietowym. Naszą szkołę reprezentowali:  

Klasa II - Tymon Warecha 

Klasa V - Patryk Biszewski, Szymon Bronakowski, Zofia Ignaszak, Maciej Jagiełło, Maja Kucharska, 

Maja Łałak, Jakub Nowak, Maja Piwońska, Natalia Szymańczyk, Szymon Warecha, Michał Włodarczyk, 

Julia Zyskowska, Julia Kołodziej, Olivieer Senica ,Jan Wiszowaty, Julia Jagłowska, Katsiaryna 

Matuk,Olaf Brański, Klara Eustachiewicz, Amelia Makowska, Nikola Wałuszko  

Klasa VI - Dominika Kołodziej, Filip Gąska 

Klasa VII - Gręś Filip, Furman Igor, Hyzopski Hubert, Zalewska Kaja, Bartłomiej Chojęta, Filip Gręś, 

Anna Mielechowicz, Oliwia Wyszko, Magdalena Należyta.  

Klasa VIII- Hubert Gryżewski,  

Wyróżnieni zawodnicy to 

50 m st. dowolnym: 

11 lat- 2 m-ce Maja Piwońska 

14 lat -2 m-ce Hubert Gryżewski,  

50 m st. klasycznym: 

13 lat- 3 m-ce - Magdalena Należyta 

2 m-ce -Hubert Hyzopski 

http://www.fizmath.tk/


50 m st. motylkowym: 

11 lat - 3 m-ce Maja Piwońska i 2 m-ce Patryk Biszewski 

13 lat- 1 m-ce - Oliwia Wyszko 

2 m-ce – Kaja Zalewska 

3 m-c - Magdalena Należyta 

100 m st. Grzbietowy : 

13 lat 3 m-ce Anna Mielechowicz 

10 lat- 1 m-ce Szymon Warecha 

2 m-ce Michał Włodarczyk  

3 m-ce Maciej Jagiełło 

W sumie zdobyliśmy 12 medali! B R A W O!  

 

Sukces w „Mediteście”. Od kilku już lat jako szkoła uczestniczymy w ogólnopolskim konkursie wiedzy 

na temat zdrowia i jego ochrony - MEDITEST. Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów 

zdrowego trybu życia, pogłębienie znajomości budowy i funkcjonowania własnego organizmu, 

zwiększenie ich świadomości zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz postępowania w nagłych 

wypadkach. Konkurs wiedzy na temat zdrowia został zorganizowany przez Ogólnopolskie Centrum 

Edukacji w Warszawie. Uczniowie, rozwiązując test składający się z 30 zadań, musieli wykazać się 

bardzo obszerną wiedzą, znacznie wykraczającą poza program nauczania. W tym roku, w dziewiątej 

edycji, która odbyła się 15 listopada, wystartowało kilkudziesięciu uczniów i ponownie odnieśliśmy 

sukces. Laureatem został Piotr Kulik z kl. 8c, a oprócz niego bardzo dobrze wypadło kilkunastu innych 

uczniów, którzy uzyskali wyróżnienie. W gronie wyróżnionych znaleźli się: Dzierżanowski Jakub, 

Pięcikowska Zofia, Wajda Zofia kl. VIII a; Podurgiel Monika, Sabasińska Dominika, Nikonowicz 

Zuzanna, Sarnacka Julia kl. VIII c, Fromm Jan, Korolczuk Kamil kl. VII c, Jonik Anna, Kozłowska Urszula, 

Malinowski Wiktor kl. VI f, Choroszewicz Eliza i Płatek Olaf kl. VI b, Podemska Lena kl. V f, Hutna Maja 

kl. VI e, Drewniak Wiktoria i Tabak Michalina kl. IVb. Gratulujemy laureatowi i wyróżnionym uczniom 

wysokiego poziomu wiedzy z zakresu medycyny, a także nauczycielom biologii i przyrody, 

przygotowującym uczniów do konkursów, że potrafią efektywnie dzielić się swoją pasją i wiedzą. 

Brawo! 

BIEGAMY DLA WOŚP. 12 stycznia 2020 r. społeczność Szkoły Podstawowej nr 4 w Ełku czynnie 

uczestniczyła w wielkim finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, organizowanym w Ełku. Część 

uczniów śpiewała dla WOŚP, część zbierała pieniądze na ulicach naszego miasta, a część włączyła się 

w działania sportowe. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w biegu ulicznym na dystansie 1500 

metrów w ramach akcji „Policz się z cukrzycą”, organizowanym przez ełcki sztab WOŚP. Bieg odbył się 

o godz. 10.00, promenadą Ełku po oznaczonej trasie. Start i meta zlokalizowane były przy Centrum 

Edukacji Ekologicznej. 

Cele te imprezy to: zbiórka pieniędzy w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, popularyzacja 

biegania jako formy rekreacji fizycznej, propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców 

regionu i promocja miasta Ełku. 

Dziękujemy naszym uczniom i nauczycielom za udział w tym wydarzeniu 

 



PIERWSZE SUKCESY DZIEWCZĄT ROCZNIKA 2009. W piątek 10.01.2020 roku dziewczęta z klas 

piątych uczestniczyły w turnieju minisiatkówki dwójek w ramach Mistrzostw Miasta Ełku Szkolnego 

Związku Sportowego. 

W turnieju rywalizowało sześć ełckich szkół. Pierwsze miejsce wywalczyły nasze dziewczyny 

wygrywając wszystkie mecze. To wielki sukces naszej szkoły. Pierwsze miejsce jest promowane 

awansem do mistrzostw rejonu, które odbędą się w marcu w Gołdapi. 

Złote dziewczyny SP4 Ełk: 

Mirva Lena, Pasierowska Kornelia, Maja Kucharska, Pola Cholewicka, Patrycja Żbikowska, Kasia 

Matuk.  

Trener: Tomasz Przekop.  

 

Z BABCIĄ I KSIĄŻKĄ W BIBLIOTECE. 15 stycznia w bibliotece szkolnej miało miejsce wydarzenie 

dotyczące Dnia Babci i Dziadka. Wśród zgromadzonych czytelników byli uczniowie klasy 3d z 

wychowawcą, nauczyciele, a także gość specjalny – pani Irena, babcia jednej z uczennic. Na 

wszystkich czekały niespodzianki i zagadki czytelnicze. W wypożyczalni przygotowano wystawę 

książek tematycznie związanych z dziadkami. Prowadząca spotkanie zaprezentowała dostępne w 

bibliotece pozycje: „Babcia na jabłoni”, „Dziadek i niedźwiadek”, „Kamienne anioły”, „Babcocha”, 

„8+2 i ciężarówka”, „Babcia Rabuś”, „Babula Babalunga”, „Wiersze dla wnuków” i wiele innych. Dzięki 

przygotowanej inscenizacji i rekwizytom, dzieci przypomniały sobie postacie z „Czerwonego 

Kapturka”. Miały też okazję przyporządkować atrybuty do babci i dziadka. Odczytane wiersze 

sprzyjały rozmowom na temat szacunku i pamięci należnych osobom starszym. Trzecioklasiści podjęli 

się również próby recytacji utworów. Na spotkaniu przybliżono też postać Dziadziusia z „Dzieci z 

Bullerbyn” oraz różne osobowości babć z książki pt. „Babcie od A do Z”. Na zakończenie, babcia 

Amelki odczytała fragment „Babci na jabłoni” M. Lobbe. Z lektury tej uczniowie dowiedzieli się, że 

posiadanie babci i dziadka jest wielkim szczęściem dla wnuka. Na deser Czerwony Kapturek 

poczęstował wszystkich ciastkami. 

 

KONSTRUKTORZY PODNIEBNYCH MASZYN Z 2C. Do zrealizowania tematów: „Dlaczego samolot 

lata?” i „Konstruktorzy podniebnych maszyn” potrzeba naprawdę niewiele materiałów, a efekt 

"wow" i tak jest zagwarantowany! Zaczęliśmy tradycyjnie od materiału filmowego, a potem dzieci 

złożyły swoje samolociki z papieru według instrukcji. Oczywiście nie obyło się bez kolorowania i 

samolociki otrzymały i ozdoby i nazwy, nawet z numerami! Pusty w sobotę korytarz szkolny zamienił 

się w pas startowy i dzieci przystąpiły do testowania swoich modeli. Technika i precyzja pilota okazały 

się kluczowe dla osiągnięcia sukcesu, bo choć wszystkie samolociki były wykonane w ten sam sposób, 

to jednak poleciały na różna odległość. Na tym zakończyliśmy I część naszych zajęć. W części drugiej 

dzieci, pracując tym razem w 3 -osobowych grupach, wykonały samodzielnie modele maszyn 

podniebnych z klasowych zasobów materiałowych - patyczków do szaszłyków, plastikowych rurek i 

gładkiej bibułki. Zużyliśmy też kilka kilometrów taśmy klejącej ale maszyny wyglądały niesamowicie! 

Znów udaliśmy się na szkolny pas startowy, czyli na korytarz i sprawdzaliśmy jak to będzie z lotem 

tym razem. Wszystkie maszyny poszybowały i bezpiecznie i w całości wylądowały przy wielkim 

aplauzie i zachwycie dzieci. Zajęcia Klubu Młodych Odkrywców zorganizowano w ramach projektu 

„Uczeń z SP4: Dobry start. Lepsza przyszłość”. 



KALENDARZ ADWENTOWY Z QR KODEM. Pomysł kalendarza adwentowego pochodzi z Niemiec i 

wywodzi się od wieńca, w którym zamiast świec umieszczano małe woreczki z drobnymi 

niespodziankami, by umilić czas oczekiwania na Boże Narodzenie. To jedna z wielu tradycji 

adwentowych, zgodnie z którą dzieci 1 grudnia otrzymują kalendarz z 24 ponumerowanymi 

okienkami, w środku których znajduje się zazwyczaj słodki smakołyk. Każdego dnia dziecko może 

otworzyć tylko jedno okienko.  

Zaproponowany przez nauczycielkę języka niemieckiego p. Natalię Jurczyk-Lemieszonek konkurs 

"Kalendarz adwentowy z qr kodem" odbył się w grudniu i był adresowany do uczniów klas 7 i 8. Przez 

24 dni zamiast czekoladki na uczestników czekało zadanie po niemiecku z tematyki 

bożonarodzeniowej, m.in.: napisanie listu do św. Mikołaja, wyjaśnianie pojęć, krzyżówka z 

prezentami, przygotowanie kartki świątecznej z życzeniami, obrazowo-słowne dekorowanie choinki, 

poznanie niemieckich kolęd i pastorałek oraz wyszukanie potraw przygotowywanych na stół wigilijny 

naszych sąsiadów. 

Celem konkursu była popularyzacja języka niemieckiego, rozbudzenie zainteresowania wśród 

uczniów dziedzictwem kulturowym Niemiec, pobudzenie uczniów do kreatywności i twórczości, 

ćwiczenie umiejętności wyszukiwania informacji oraz zachęcenie do pozytywnej rywalizacji i 

rozwijania swoich ambicji. 

Uczniowie wytrwale rozwiązywali zadania. Niektórzy stwierdzili nawet, że ich ciekawość kolejnych 

wyzwań była tak duża, że od razu po przebudzeniu sięgali po następne zadanie i wykonywali je 

jeszcze przed wyjściem do szkoły:) Wybór zwycięzcy nie był łatwy. Podczas oceny wzięto pod uwagę 

następujące kryteria: liczbę dobrze wykonanych zadań, poprawność językową, jakość udzielanych 

odpowiedzi oraz estetykę zadań graficznych. 

Wyniki przedstawiają się następująco: 

I miejsce - Barbara Fiećko 

II miejsce - Martyna Marcińczyk 

III miejsce - Dominika Sabasińska 

17 stycznia 2020 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki 

rzeczowe, pamiątkowe dyplomy oraz słodycze. Serdecznie gratulujemy! 

 

W KARNAWALE CZAS NA BALE. Karnawał to czas zimowych imprez, radości i świętowania. W 

karnawale chodzi o jedno – o dobrą zabawę. Ma być wesoło, głośno i kolorowo. Zgodnie z tą zasadą 

w naszej szkole odbyła się huczna zabawa choinkowa dla uczniów klas 0 – III, ich rodzin i 

zaproszonych gości. 

Sala gimnastyczna przemieniła się w salę balową, pięknie udekorowaną przez nauczycieli klas ze 

zmiany porannej oraz uczniów klas starszych. Zabawę poprowadził animator Centrum Artystyczno-

Edukacyjnego TANMUZ. Na parkiecie królowały postacie z ulubionych bajek i filmów dzieci. Spotkać 

można było królewny, książęta, misie, a nawet strażaków i policjantów. W zabawie oprócz dzieci 

aktywnie uczestniczyli rodzice i nauczyciele. Tańce, pląsy oraz konkursy odbyły się przy znanych i 

lubianych przez najmłodszych piosenkach. Atrakcyjności zabawy dodały konkursy. W czasie przerwy 

był czas na poczęstunek przygotowany przez rodziców oraz na chwile odpoczynku i wykonanie 

pamiątkowych zdjęć. 

W imieniu organizatorów dziękujemy za liczne i aktywne uczestnictwo w zabawie oraz pomoc w jej 

zorganizowaniu. Z niecierpliwością czekamy na kolejną choinkę noworoczną. Życzymy bezpiecznych, 

śnieżnych i udanych ferii zimowych. Małgorzata Cwalina 



ALFIK MATEMATYCZNY. Po raz pierwszy jako szkoła startowaliśmy w popularnym ogólnopolskim 

konkursie Alfik Matematyczny. Motywuje on uczniów do rozwijania samodzielności, twórczego 

myślenia, samodyscypliny oraz podejmowania intelektualnych wyzwań. Konkurs pozwala odkrywać 

uzdolnienia i talenty matematyczne. W tegorocznej XXV edycji konkursu ALFIK MATEMATYCZNY 

bardzo dobrze spisali się uczniowie: Michał Nikonowicz z kl. 6b, który uzyskał tytuł laureata i nagrodę 

rzeczową 300 zł, Jakub Dzierżanowski z kl. 8a, który uzyskał bardzo dobry wynik i Radosław 

Gałczyński z kl. 5f, który otrzymał wynik dobry w tym konkursie. Warto zaznaczyć, że Michał i Kuba 

zajęli w swoich kategoriach wiekowych 1. miejsce w województwie, a Radek 4. miejsce. W 

zestawieniu ogólnopolskim najwyżej uplasował się Michał, zajmując 23. miejsce w kraju. Test 

konkursowy przypominał Kangura Matematycznego, był testem jednokrotnego wyboru (30 zadań) 

dla uczniów szkół podstawowych i zawierał 10 pytań za 3 punkty, 10 za 4 punkty i 10 za 5 punktów. 

Na starcie uczeń otrzymywał 30 punktów, za poprawną odpowiedź 3, 4 lub 5 punktów, za brak 

odpowiedzi 0 punktów, za błędną odpowiedź odejmuje się mu ¼ punktów przeznaczonych na 

zadanie. Trzeba przyznać, że zadania nie były łatwe, tym bardziej cieszą nas osiągnięcia naszych 

uczniów. Brawo! 

 

ODRZUTOWE ZAJĘCIA. W ramach projektu "Uczeń z SP4: Dobry start. Lepsza przyszłość" uczniowie 

klas siódmych regularnie uczestniczą w zajęciach pt.: „Magia fizyki i chemii”. Podczas tych zajęć 

uczniowie mają możliwość kształcenia kompetencji naukowo-technicznych. Oprócz rozwiązywania 

różnego rodzaju zadań teoretycznych uczniowie mają wiele okazji do eksperymentowania. Młodzi 

naukowcy badali zjawisko odrzutu konstruując rakietę, sprawdzali warunki pływania ciał w roztworze 

o zmiennym nasyceniu, wykonywali doświadczenia potwierdzające istnienie sił 

międzycząsteczkowych oraz potwierdzali doświadczalnie prawa dotyczące ciśnienia.  

 

 

 

 


